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Vyhodnocení veřejných výdajů na
likvidaci SKO

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
bere na vědomí
Přehled o vyhodnocení veřejných výdajů na likvidaci směsného komunálního odpadu v Ústeckém kraji v
letech 2014 - 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Důvodová zpráva:
Směsný komunální odpad (SKO) je v Ústeckém kraji – tak jako ve většině ostatních krajů České republiky –
odstraňován výhradně skládkováním. Účelem předkládaného rozboru je proto zejména aktualizace výstupů
analytické části krajského plánu odpadového hospodářství právě v otázkách zneškodňování SKO, které ve
své současné podobě spotřebovává zhruba 70 % nákladů na komunální odpadové hospodářství, a které
zároveň mohou čekat zásadní systémové změny. Výsledky by měly sloužit především obcím Ústeckého kraje
jako jeden z podkladů pro odpovědné a kvalifikované rozhodování o jeho budoucnosti.
Obsahem předkládaného rozboru je identifikace svozových oblastí směsného komunálního odpadu v
Ústeckém kraji s popisem jejich základních parametrů, porovnání měrných nákladů na zneškodnění SKO
mezi těmito svozovými oblastmi navzájem i jejich zasazení do kontextu České republiky a vyhodnocení
vývoje celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí v Ústeckém kraji v čase, v návaznosti na předchozí
výstup analytické části krajského plánu odpadového hospodářství.
Cílem předkládaného textu byl popis regionálního rozložení, časového vývoje a celostátního kontextu výdajů
obcí Ústeckého kraje na nakládání s komunálním odpadem a speciálně výdajů na odstranění směsného
komunálního odpadu do roku 2018. Podkladem byla data soustředěná ve veřejných databázích Informačního
systému odpadového hospodářství, Centrálního systému účetních informací státu a Českého statistického
úřadu, v jednotlivých případech doplněná o potřebné údaje získané přímo od obcí, popřípadě o některé
výstupy citovaných studií.
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